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Fundargerð 25. stjórnarfundar 
starfstímabilið 2010-2012 

 
 
Fundurinn var haldinn mánudaginn 5. mars. febrúar 2012, í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og 
hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Stefán Halldórsson, Hannes Strange, 
Sigurður Ingvarsson, Felix Sigurðsson. Benóný Jónsson og Aðalbjörg Hafsteinsdóttir voru í 
símasambandi síðari hluta fundarins. Einnig sat fundinn Jónas Egilsson framkvæmdastjóri 
fundinn sem ritaði fundargerð. Gunnlaugur Júlíusson tilkynnti forföll. 
 
Formaður setti fund og stjórnaði. 
 
1. Lagt fram: 

1.1. Fundargerð 24. fundar stjórnar, samþykkt. 
1.2. Tilkynnt félagaskipti: Jóhanna Herdís Sævarsdóttir úr FH/ÍBH í Umf. 

Laugdæla/HSK lögl. 22. febr. 2012. 
 
2. Ársreikningar fyrir árin 2010 2011 lagðir fram. Hagnaður varð af rekstri bæði árin. Ákveðið 

að senda stjórnarmönnum ársreikningana til frekari skoðunar og undirritunar. 
 
3. Skýrsla stjórnar fyrir þing. Formanni og framkvæmdastjóra falið að taka saman skýrslu og 

senda stjórnarmönnum til kynningar og aths. fyrir útgáfu. 
 
4. Drög að dagskrá 58. Frjálsíþróttaþings lögð fram og samþykkt. 
 
5. Listi með fjölda iðkenda og fjölda þingfulltrúa lagður fram, en iðkendur eru samtals 5.650 

árið 2010 og þingfulltrúar skv. því 116. 
 
6. Skipan nefnda. Framkvæmdastjóra falið að vinna að tillögum að skipan nefnda fyrir þingið í 

samræmi við umræður fundarins. 
 
7. Tillögur fyrir þingið. Formaður fór yfir framkomnar tillögur, laga- og reglugerðabreytinga, 

tillögur að samþykktum og ályktunum samtals 25 þingskjöl. Mótaskrá er í vinnslu hjá 
mótanefnd og fjárhagsáætlun hjá fjárhagsnefnd. 

 
8. Tillögur um heiðranir. Tillaga um að gera Finnbjörn Þorvaldsson að heiðursfélaga. 

Samþykkt samhljóða. Einnig samþykktur listi með einstaklingum yfir viðtakendur gull-, 
silfur- og eirmerkja FRÍ. 

 
9. Framboðsmál. Formaður fór yfir vinnu og umræðu innan uppstillingarnefndar, sem hann og 

framkvæmdastjóri starfa með. Nefndina skipa: Magnús Jakobsson, Fríða Rún Þórðardóttir, 
Sigurður Haraldsson, Hreinn Ólafsson og Gunnlaugur Júlíússon.  

 
10. Fjármál. Framkvæmdastjóri greindi frá kostnaði og tekjum við útgáfu leikskrár vegna 

meistaramótana í vetur, en FRÍ sá um útgáfuna. Formaður greindi frá því að 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

Reykjavíkurfélögin ætluðu að fjármagna hallarekstur á RIG leikunum, en almenn ánægja 
var með framkvæmdina. 

 
11. Önnur mál 

11.1. Bréf formanns til menntamálaráðherra, dags. 29. febr. sl., lagt fram. 
11.2. Umsókn um styrk frá HR vegna verkefnis sem tengist Kids Athletics. Samþykkt að 

veita HR lið í þessu máli svo fremi að aðrir styrkir fáist, fjárstuðning að upphæð kr. 
100.000, auk stuðnings við að koma verkefninu á framfæri innan EAA og IAAF. 

11.3. Landskeppni í Luxembourg. Þar sem heimamenn hafa aflýst keppninni, sem þeir 
höfðu boðað til, var samþykkt að gefa sambandsaðilum tækifæri á að nýta 
flugmiða sem pantaðir hafa verið og aðstoða eftir föngum við finna mót við hæfi. 

11.4. Niðurstöður fundar framkvæmdastjóra UMFÍ og FRÍ lagðar fram. 
11.5. Boð á 100 ára afmæli USAH 30. mars nk. Vísað til næstu stjórnar 
11.6. Umsókn um Evrópubikar í fjölþrautum 2. deild 2013. Vísað til næstu stjórnar. 

 
Formaður þakkaði stjórnarmönnum fyrir samstarfið á liðnum tveimur árum og lýsti ánægju með 
að þó flestir ætli að láta af störfum í stjórn, að þeir ætli með öðrum hætti að starfa innan 
hreyfingarinnar.  
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15. 
 
 

Jónas Egilsson 


